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UDGORN SEION,

SEREN Y SAINT;

YN CYWNWY»

JSGWYDDORION GORUCHWYLIAETH CYFLAWH-

DER YR AMSEROEDD,"

TRAETHODAi;, LLYTHYKON, HANESION,

PRYDYDDIAETH, Ac.

" K wi a o90<1ui8 wylwyr arnoch cbwi, gan ddywedyd, fiwrandewch ar

-ouin yr odgoru."—Jbr. Tl, 17.

" Moll drigoliony bytJ.a phreswylwyr y drt*ear, gwelwcb pan gyfodo*fe

fauer ar y wyuyddoedd, a ctalywcb pan udgauo ag dgorn."—Era. ttiii, J.

CYFROL VIII.

ABERTAWY:
AK«RAFFWYD, CYHOEDDWYD. AC AR WERTH CAN D. JONBJ.

1S5 5.



if RHACTMABEODD,

Tra y g^elir ymblc-idiau, cenfigenau, a gau- grefyddau wedi

gwau sachlen ddu dew i aradoi wynebpryd awyrgylch gwlad

anghrist a chaddug, drwy yr hon ni thewyna belydr o oleuni

" Haul cyfiawnder" yn uniongyrchol, arweinia Seren y Saint

barerinion blant y nef 9 gam i gam drwy ddyrye anialwch

y byd i'w nhoddfa glnd i blitb "sar y boreu" yn Seion.

Tra y mawrygwn ©in braint fwy-fwy, o gyfrol bwy gilydd

» gael eyd-filwrio a'n cyd-filwyr, crefvrn »u cymhorth i

adganu yn groewach a pbereiddiach ar ddechreu ein cyfrol

ddyfodol, ar nad pwy udganwr a'i diwedda.

' Adref, adref, blant yr Arglwydd,

Galwad sydd i dd'od yn ebrwydd,"

fydd blaenaf, achaf, ac olaf lais eieh Hddgorn, nad pwy

a fo, nes adref y delo y gwanaf o blant Seion. Sain cywir,

s\Vn elir, a grymusder y gwir i dreiddio i galonau ein

darllenwyr rbodded Ner i bwy bynag a chwytho drwy

Bb«obn Sbion yw, ac a fydd taeraf ac olaf weddi, eich

—

GOLYGYPD,



H

DADL
RBWHC

BEDYDD1WR AC ANFFYDDIWR.

" Cvd dystia yr holl Newyddiaduron a ddarllenaf, y fod rhyfel-

oedd, clefydau, a chyfeiliornadau yn cynnyddu yn alarus yn y
byd, pofwyaf o ymdrechiadau crefyddol a wneir i'w rhwystro,"

ebe dyeithryn wrth ei gyd-deithydd raewn cledr gerbyd. " A
dylai y ffaith alarus ddeffroi duwiolion ein gwlad i yniegnio yn

fwy selog i'w herbyn, ac i ddwyn eneidiau at yr Iesu : hyderaf

eich bod chwi yn broffeswr, syr, fel ag y gweddai i bob dyn

call fod."

Ci/faill.—Yn eofn, cyfaddcfaf fy Iran yn anffyddiwr hollol yn

y pethau a gredir gan y sectau Cristionogol, fel y galwant eu

hunain; tebygol eich bod cliwi yn broffeswr gyda rhai o hon-

ynt, syr ?

Teithhvi

.

— ydwyf, sivvr, fel y raae y goreu genyf, yr wyf

yn eglwys y Bedyddwyr er's blynyddau ; ac yr wyf yn blino

yn fawr dros yr eneidiau ag sydd 3'n niarw heb grefydd, eithr

yn gofido fwy fyth dros y trueiniaid sydd yn cael eu budo gan

gyfeiliornadau mor warthus a'r Formoniaeth a ddesgrifir yn y
papyr hwn ; rhaid mai gwaelod uffern fydd eu lie os gvvir ban •

ner hyn; ac ni wn i pa fodd i'w amheu ychwaitb, canys yr wyf
yn adnabyddus iawn a'r gweinidog geirwir a duwiol a'i hysgrifen

odd ; ond gan nad ydych cliwi yn un bonynt, y mae gobaith

o honocb chwi; etto, anwyl syr, gofidia fy nghalon drosoch.

A gaf fi glywed eich gwrthwynebiadau i'r Gristionogaeth ys-

plenydd sydd yn llanw y byd a goleuni yr efengyl, ac yn
achub milynau i'r nefoedd? Efallai y gallaf symud y rhwys-

trau o'ch meddwl, a^bod yn offerjui i'ch dwyn i gredu yn Iesu

Grist, O! feddylddrych gogoneddus, un enaid yn fwy werth

na'r byd! Dywedwch ar frys, both ydynt? gwaith bychan

yw eu symud mi wn.

£ Avffyddavr.—Ar eich cais, dywedaf i chwi beth a ddaeth i'm

meddwl pan y cyfeiriasoch at y clefydau marwol sydd ar led;



er nad wyf yn ehwennych dadleu, etto nid wyf liollol anhysby§~~

o'r Beibl: dygasoch i'rn cof, rhyw siarad ffol arw a ddywed

rhyw Apostol Iago. Yr oeddhwnw yn Ddoctor cyrff ac eneid-

iau ebe fe, canys dywed yn rhywle am i'r cleifion ymofyn eu

pregethwyr i'w henehrio ag o>ewI Gwir fod meddygon yn

gwneyd felly yn awr, ac yn gwella pobl meddant hwy; ond y
fath ddwli fyddai galw pregethwyr i wncyd hyny yn awr, onite?

Bedyddiwr.—Gwir i Iago, yr hwn oedd was ffyddlon i

Dduw, ddywedyd "Od oes neb o honoch yn glaf, anfoned am
henuriaid yr eglwys, ac eueiniant hwy ef ag olew yn enw yr

Arglwydd, a gweddi y ffydd a iacha y claf." Ac epistol rbag-

orol yw epistol Iago hefyd.

A.—A yw eich pregethwyr chwi yn dysgu yr aelodaui gadw;

neu a oes rhai o honoch yn nfyddhau i'r gorchymyn hwn?

B.—0, nag y'm, syr. Mae yr ordinhad o eneinnio ag olew

ac iachau y cleifion wedi darfod er oes yr apostolion, ac nid oes

eu heisieu wed'}7n ebe pawb.

A.—Trwy ba awdurdod, neu awdurdod pwy, y cymmerwyd

hyny o'r eglwys?

B.—Eh! beth ! pwy? yn siwr rhaid cyfaddef y gwir. ni

wn, ond tebyg y gall ein gweinidog ni eich ateb; mae ef yn

studio cryn lawer ar esboniadau y duwiolion.

A.—Mi atebaf i chwi drosto ynte. Coeliwch fi, mae eich

gweinidog ynghyd a gweinidogion duwiol yr holl sectau, yn.

rhy gall ac anffyddiog fel finnan, i gredu nag ymarfer dysgeid-

iaeth mor ddwl ag eiddo Iago ffol ; a phe gwnaent, ni wellid

neb ar eu hoi, yna gwelai pawb eu twyll a'u rhagrith, a choll-

ent eu * * *. Ond yr un resymeg ag sydd gan eich

gweinidog chwi dros wadu cyfian o'r epistol, sydd genyf

finnau dros wadu y cyfan o bono ; ac felly, anffyddwyr o'r un

rhytv ydym oil, os nad o'r un gradd. Nid wyf fi yn ufyddhau

o herwydd nad wyf yn creda, haerwch chwi eich bod yn credu,

etto ni wnewch! O'r ddau, os oes gwaeth yn bod, chwi yw yr

anffyddwyr gwaethaf.

B.—We\, rhaid addef, syr, y fod eich rhesymau yn ddiwrth-

brawf, er y dymunwn yn fawr allu eu gwrthbrofi. Wei, garw

yw hyn hefyd; profi dyn yn anffyddiwr o flaen ei wyneb, a

gorfod myned yn fud! Ond ewch yn mlaen, daw rhyw oleuni i

mi cyn hir.



A.—Credaf i clnvi ddweyd gyneu mai Bedyddiwr ydych.

B.—Do siwr, d}*wedais liynv, ac nid oes arnaf gywilydd ar-

'ddel yr enw.

A.—Daw i'm cof banes a ddarllenais yn rhyw fan yn y Testa-

ment, am ryw hen bysgotwr anllythyrenog, a elwir yn apostol

Pedr, yn dweyd wrth y bobl y caffent faddeuant pechodau, os

•cymmerent eu bedyddio ganddo, neu gan ei gyd-dwvllwyr ; a

dywed yr banes i filoedd ufyddliau iddynt mewn un (Jydd. Beth

sydd rhy tfol gan rai pobl wneyd.

B.— Do siwr, felly y bu, bedyddiwyd tair mil, ceir eu banes

yn Act. ii. Ac 0! y fatfa olygfa obeithol oedd bono. O na

welid ei bath yn amD
A.—A ddysga eieh pregethwyr chwi y bobl y fod maddeuant

pecbodau yn deilliaw drwy fedydd?

/>.—Beth! er maudeuant a ddywed Pedr onide? ie siwr,

digon eglur etto; mi welaf eicb ergyd; nac yw ein pregeth-

wyr ni ddim yn bedyddio er maddeuant ; mae hyna wedi dar-

fod hefyd; er na sylwais i o'r blaen ar y gair ;'er muddeuunt"

yna.

A.—Oni fedyddiwyd chwi <?r maddeuant ynte?

B.—Dywedais naddo, syr, o herwydd dysgir ni nad yw
bedydd er maddeuant

A. —Felly y dywedaf innau yn gywir. Yr ydych chwithau

oil fel finnau yn rhy gall a hunanol o lawer i wrando ar ryw

hen wr mor ffol a'r Pedr benwan hwnw. Yma etto gorfodir fi

i'r un penderfyniad ag o'r blaen; anfTyddwyr oil etto; a

chwithau yn waethaf oil'! Llwydda anff> ddiaeth fwyfwy ; a

llwyddiant iddi. Peidiwch a dychrynu, syr, y mae boll offeir-

iaid, esgobion, pregethwyr, a chrefyddwyr selog yr oes yn

anffyddwyr fel ninnau, yn gwrthod Pedr ac Iago, y ddau o'r

tri llywyddion uchaf ar y ddaear yn -eu hoes; uel done, pwy
fuasai yn meddwl fod anffyddiaetb mor boblogaidd, deuwn yn

nes, syr, cyn hir, os nadyn frodyr cyn ymada€l,beth meddych?

B.—Beth meddaf yn wir! beth a ddysgwyliwch i mi ddweyd,

syr, ond dweyd fy mod wedi synu, ac yn chwysu gan boen

dros fy ngbrefydd anwyl, o herwydd nad allaf ei hamddiffyn.

Beth a wnaf ! ofnaf y gwnewch fi yn anffyddiwr hefyd os nad

-amdddiffynaf ; er hyny, nid allaf wadu yr hyn a ddywedwch
;

.eweb yn mlaen, mi gofiaf ryw beth ryw bryd o bosibl.



A.~-Oni ddywed yr Iesu Grist a ganmolwch mor fawr, am
Vw weision ef bregethu beb ymofyn cyflogau, y dylai y gwas
fod fel ei feistr ac y dylent ymfoddloni ar fwyd a dillad

Addefa anffyddiwr fel fi fod hynayn dda; eithr a wna eich pre-

gethwyr chwi fel y dywed eich Crist yn hyn?
B.—0, na, na syr, nid nemawr a bregetha heb gyflog uchel,

oddieithr rhai ieuainc, tra yn dysgu. Gadawent ni ar y " gal-
wad" cyntaf , os byddai y gyflog yn fwy, yn ddiammheu. Ond,
dyna fel y gwna pob sect arall hefyd ar a wn i.

A[—K, ie siwr, ac felly y dywedaf finnau. Peidiwch bod mor
ffol a meddwl bod pregethwyr nac offerriaid y naill sect na'r

Hall mor blentynaidd a dilyn eich Iesu, na'ch Paul chwaith ar

gost eu parch a'u cyflogau! dim sut beth yn bod. Oni
welwch chwi pwy yw'r anffyddwyr? Gwadent Iago a Phedr
gyneu, ac yma gwrthodant yr Iesu a Phaul hefyd yn bendant!

B.—Mor ddall y buom yr holl amser hyn i resymau mor
eglur! O mor selog oeddwn gyda phub casgliadau, gan

gredu fy mod yn eu rhoddi i Dduw, ond yn awr gwelaf yn
amlwg mai i gynnal anffyddiaeth yr aethant; mor ffol oeddwn
i ymffrostio o oleuni tanbeidiol efengyl, tra yn talu i ddynion
am ei gwadu hi! rw-y'n rhyfeddu! Etto ewch yn mlaen os oes

genych ychwaneg.

A. —Ychwaneg, oes, nid wyf braidd wedi dechreu son am an-

ffyddiaeth sectyddol y wlad oleu hon ; oni ddarllenais i addewid

Iesu Grist yn yr hen lyfr, y rhoddai efe rhyw arwyddion hynod
iawn i ganlyn y credinwyr ynddo ef, megys bwrw allan gyth-

reuliaid, prophwydo, iachau cleifion, &c. Adwaenoch chwi
lawer o gredinwyr ynddo mae'n debyg ; a welsoch chwi, neu a

glwysoch chwi son fod " yr arwvddu>n iiyn," yn canlyn rhai

o honynt?

B.—Naddo syr, erioed. Clywais ami un yn gofyn pa'm na

fyddent, ac atebid hwy yn wawdus gan bregethwyr, " nad oes

eu heisieu mwyach,"

A.—Eithr onid yw ei addewid jm eglur yn y llyfr mai i

gredinwyr ei rhoes, heb eithrio unrhyw oes na gwlad? Gorfodir

un o ddau benderfyniad arnaf fi; sef naill ai fforffetiodd yr

Iesuei eirwiredd, neu nid gvpif ond gan gredinwyr yrlych olK

B.—0, syr, bydded yr Iesu yn eirwir pe ei holl broffeswyr

yn gelwyddog.



A.—Purion, dyraa ni o'r un feddwl etto, oil yn anffyddwyr

felfinnau; y fath gyflwr cyvilyddus o ragrithiol y mae y byd

Cristionogol ynddo serch eu holl weddiau, eu defosiynau, a'u scl

heb wybodaetli, ynghyd a'u holl gasglu arian i anfon cenadon

dros foroedd ac ynysoedd i broselytio y byd i anffyddiaefli, a'r

oil yn anffyddwyr eisoes! Ha! ha! Dyma oferwaith.

B.—Wr dyeithr, a wyddoch chwi betli! mae eich rhesyraau

wedi diosg fy hen rith o grefydd eisoes fel bratiau budron oddi

am danaf ; teiinlaf gywilydd o herwydd fy mod wedi bod mor

ifol a chymmeryd fy hudo cyhyd gan anffyddwyr mor ragrith-

iol, i roi fy arian i'w cynnal. Yn siwr, nid crefydd ond twyll

sydd genyf. na chawn afael ar hen Efengyl Iesu Gri9t

!

A.—Gyfaill, pell oddiwrthyf fyddo y bwriad i niweidio eich

teimladau: canys deallaf eich eydwybodolrwydd; etto pellach

fo o'm calon i adael dyn goncst ynghrafangau y fath anffydd-

iaeth yn ddiarwybod iddp: gwell o lawer, na byw yn y fath

<lwyllodd yw bod heb yr un broffes, a*r ffug grefydd Gristion-

ogol bresennol a'm diflasodd i arnynt oil er's Haver dydd. An-

ffyddiwrag wjf yn y gymmysgcdd ymraniadol, groeshaeriadob

anghariadus, ac anffyddiog, a elwir yn '• Gristiono<:aeth," etto,

ni allaf lai na chanmol yr Eglwys a ddesgrifia y Beibl; mae

ci hundeb. ei chyfreithiau, ei hordinbadau, ei swyddogion, a'i

bendithion addawedig yn deihvng o sylw:—y mae trefnnsrwydd

teb3rgi waith Bod deallus yn ganfyddadwy yn yr ollohoni;

heblaw ei bod Iii yn addaw proji ei hun. yr hyn a broffesa fod

:

tra y ffieiddia fv enaid anhygoeledd rhagrithiol y naill, etto,

braidd na chvenyclnvn innau gael gafael ar y Hall. Gvnr gref-

ydd a hoffwn—eithr thagrith, na swyned fy enaid byth,— ufl'ern

yn liytrach !

B.—Er mor ofidus oedd genyf eich rhesymau gyneu, yr

vyf yn dechreu gweled mai ennill i mi yw eu clywed, ewch yn

mlaen

.

A.—Yn siwr, yr ydych chwithan yn gallach crefyddwr na

uemawr a gyfarfyddais; yn gyffredin, gwylltiant, a chashant fi

po fwyaf a ddangosaf o'r twyll iddynt. yr hyn a'm gyrodd i

gredu y carant ffug yn fwy na gwir: eithr, oni ddywed yr Iesu

yr anfonai efe rvw Ysbryd i arvain ei eglwys i bob gwirionedd,

ac y dangosai iddynt bethau i ddyfod? A welsoch chwi ryw

rai yn ei fwynhau, ac yn deall pethau dyfodol drwyddo?



B.—Naddo yn siwr, ddim yn debyg, ond gwadu hyna a

dweyd fod ymranu yn bleidiau yn llesiol, a bod ysbryd y bro-

phwydoliaeth wedi gorphen ei waith er's llawer dydd—mai
ffbrdd well o lawer yw anfon pobl i golegau i ddysgu duwin-

yddiaeth, a bod esboniadau yr hen bregethwyr, o bob plaid, yn
llawer cywiraeh arweiniad i grefydda. Prif arweinyddion y
crefyddwyr yn awr yw yr esboniadau, y catechisms, yr erthygl-

-au, a weir gan synods, colegau a chymmanfaoedd, a'r " Cyffes

Ffydd" a'r cyffelyb,

A.—Ac felly, mae yr Ysbryd a anfonodd Iesu wedi myned yn

hen beth, ac allan o'r ffasiwn, fel nad oes eisieu ei ddoniau

mewn unrhyw ddylanwad yn awr, megys cynt, oddieithr yn

nirgelion y galon, ebe anffyddwyr crefyddol yr oes hon. Yna
addawodd yr Iesu hwn yn afreidiol hefyd! Purion, purion; ie,

dyna fel y mae meddaf finnau ; eithr proffeswch chw i y fod

rhyw Ysbryd yn dilyn Cristionogaeth etto, neu yn dilyn an-

ffyddiaeth a ddyhvn ddweyd, pa ysbryd yw hwnw tybied?

B.—Ehaid cyfadd-ef na wn i pa ysbrvd yw, ond mai rhyw
tin mud a byddar yw, a leeha yn y galon, meddant hwy, yn

anweledig; a digon tebyg mai hwnw oedd yn fy nhwyllo i, i

gredu mai efengyl Crist oedd rhyw grug o dwyll fel yna. Ffol-

ineb ceisio haeru mwyach mai ysbryd Crist yw; o herwydd

tywysa hwnw i gariad ac i " undeb y ffydd," ond rhana

hwn y byd yn ysgyrion, gyrbibion dirif braidd. Rhaid cyf-

addef ysywaeth, nad ci-efydd Crist sydd gan neb o honom.

A.—Penderfyniad annocheladwy yw hwn i bob dyn gonest.

Etto, gwelwc'h yn mhellach, anghyssondebau erefyddau yr oes

yngwyneb y Beibl; hysbysa Paul, ae ereill a ddarllenwn yn y
Testament Newydd, y fod egwyddorion eu crefydd hwy yn
wahanolarw i'r hyn a broffcsir yn awr:— ffydd, edifeirwch,

yna bedydd, ac wedi hyny arddodiad dwylaw yr henuriaid

oedd yr hyn a bregethent hwy oil, yr un fath a'u gilydd bob

amser. Nid oedd y drefn hono ddigon doeth i dduwinyddion

einhoesni; anghyneus ac anfoneddigaidd arw fyddai arwain

boneddwyr a boneddigesau i'r dwfr, a'u gwylchu, ac andwjro

eu sidanau drwy eu trochi—hawddach o lawertaenellu ychydig

-ddyferion ar eu hwynebau; ac am arddodiad dwylaw, peth hyll

arw yw i ddynion ddodi dwylaw, yn enwedig ar ladies uchel-

riidd. Felly, o'r pedair egwyddor ddechreuol hyn, uid oes neb



o*r byd Cristionogol yn credu digon o honynt, fel ag i gael yr

Ysbryd Glin, megys cynt ; o'r goreu, felly yr wyf finnau. Yr
un man etto, y gwelwch fi a holl Ddoctoriaid Cristionogaeth

braidd, end mai hwy yw y gwaethaf etto, drwy haeru eu bod

yncredu Paul, ac yma yn gwadu dau o'l bedwar pynciau syl-

faenol, sef bedydd er maddeuant, ac arddodiad dwylaw. Onicl

felly y mae?

B.—Fel y dywedweh y mae o hyd ryw fodd, nid allaf fl wadu

er treio fy ngoreu; yr oeddwn wedi angbofio banes Paul yn

arddodi dwylaw ar y deuddeg dyscybl hyny, yn mbartbau

uchaf Ephesus—am Pedr ac loan yn arddodi dwylaw ar y
Samariaid hyny—arddodiad dwylaw yr henuriaid; ac yr wyf

yn rhyfeddu

A.—Rbyfeddu at both? A ddysgwyliwcb cbwi i ddoetbion col-

cgyddol yr oes oleu hon, ddiraddioeu liunain gymmaint a dysgu

yr un pethau a'r penboetbyn hwnw a elwid 1'aul, a'rpysgotwyr

anllythyrenog hyny, sef Pedr, Iago, ac loan. Na, clioeliai

fawr, dim o'r fath betb! Maent yn ddoetbacb dynion eu liun-

ain o lawer : bedydd er maddeuant, a derbyn yr Ysbrj'd Glan

drwy arddodiad dwylaw, a'ie ! purion sothach i'r oes dywell

bono, o eneuauanllytliyrenogion; ond, i'n duwinyddion bon-

eddigaidd a doetb ni yn awr ddysgu y fath bethau, na wnant

bythol! trengant yn hytrach !

B.—Ofnaf na wnant ycbwaitb; ac yn wir, pa wiw dysgwyl

hyny, pan y maent yn amddifad o Ysbryd Crist, ac o ganlyn-

iad yn amddifad o'i gariad ef ? Etto, dichon fod rhai o honynt

mor gydw\'bodol a minnau.

A.—Mae hyny yn bosibl, eithr nid tebygol eu bod hwy mor

ffol a bod yn gydwybodol gyda'r fath anhygoeledd, tra y mae y
Beibl o'u blaen mor eglur yn desgrifio crefydd mor wahanol

;

ofnaf mai gau ddyben svdd ganddynt, onide credent well pan

ei daugosir iddynt. Mae arnjmt hwy gywilydd arddel yr envr

a ddyry Duw ar ei bobl !
" Saint" y gelwid hwynt yn ol j

Beibl: ai meddwl a wnewch y caniata y beilchion hyn eu galw

yn Saint ? Na wnant byth! Mwy parchus o lawer yw galw

eu hnnain yn Galfiniaid, Wesleyaid, Pabyddion, Episcopaliaid,

Bedyddwyr, Independiaid, Pedraid, Paulaid, a phob aid arall

yn hytrach na'r unig " aid" gymmeradwy gan Dduw, sef Saint.

Gwyddant i Paul geryddu y rhai a ymgyfenwasant ar ei enw



ef, nag ar enw Apollos na Chephas, am gablenwau; eithr j
mae Calfin, Wesley, &c, yn fodau mor oruchel, fel mai brain

t

yw ymgyfenwi ar eu henwau hwy ! Dyma fel y dangoswn

ninnau ein parch i goffadwriaeth hen sefydlwyr ein hanffydd-

iaeth. Ha! ha! tebycach i'n gilydd o hyd, onite, oni bai y
rhagrith cas sydd ynddynt hwy.

B.—Wi welais i y pethau hyn mor eglur o'r blaen, gwir yw y
gair a ddywed "ceir addysg o enau anffyddiwr ;" felly ymar

ewch yn nilaen, syr.

A.—Dywed y Beibl mai yr Ysbryd Glan a gyrnhwysai ddyn-

ion i weinidogaethu yn yr eglwys apostolaidd; eithr gwyr y
Doctoriaid Cristionogol am well ffordd o lawer, " yn yr oes-

oleu hon," sef pentyru iddynt en hunain athrawon, y rhai a

ddysgant dohau soniarus, i ferwino clustiau eu gwrandawwyr a

rhyw sothach o'u heiddo eu hunain—chwedlau gwneuthur, a

phob peth ond egwyddorion sylfaenol yr efengyl. Deallant yn

buriou mai y gogleisiwr goreu a gaiff yr uehaf geiniog ; ac felly

gwnant farsiandiaeth o eneidiau, heblaw o feddiannau eu hudol-

edigion drwy eu Capeli &c. Hyfryd yw y fasgnach ogleisyddol

yma! rhaid ei bod yn un elwol hefyd cyn y gellid adeiladu a

chynnal cynnifer o Golegau yn bwrpasol i fanufaetro gogleiswyr

campus. Ha! ha! a wyddos ti beth Paul, y mae anffyddwyr

colegyddol ein hoes oleu ni yn dy guro yn siwr!

B.—Amlwg yvv, mai y dall yn tywys y dall ydynt; mor

dda yw genyf gael fy ngoleuo i ddeall pethau fel y maent : di-

flana fy holl grefyddolrwydd tybiedig, fel tarth o flaen goleu

haul
;
yn mlaen, syr, os oes chwaneg genych.

j.—Mae y Beibl yn frith o hanesion fod pobl Dduw gynt yn

cael gweledigaetbau, tafodau newyddion, breuddwydion, pro-

phwydoliaeth, iachau cleifion &c. ; dealhvyf fod " gweision

anfonedig Duw," yn y Gristionogaeth newydd yma, yn gwadu

ac yn gwawdio y rhai hyn oil; mai coel-grefyddolrwydd perth-

ynol i'r oesoedd tywyll hyny yn unig oeddynt ; ai gwir hyn ?

gwyddoch chwi.

B,—Mae hyny yn ddigon gwir; gwaeddant o'u pwlpudau fod

yr oil yn afreidiol,—anffyddwyr fath ag ydynt.

A.—Beth gyfaill, credaf fy mod bron a llwyddo i'ch prosolyt-

io chwithau i anffyddiaeth ; canys " anffyddiaeth" yr ystyria

duwiolion yr oes oleu hon, weledigaethau; dadguddiadau, a'r



cyffelyb; " gras yn y galon," yw'r oil sy'n eisieu ynawr, dyw
waeth pa enw, beth gredir nag a ufyddheir yn allanol a'i peidio,

am y crodir yn Nghrist, dyna ddigon. Ha! hal oni welwcb

chwi mai anffyddwyr y'm oil ctto!

B.—Gwelaf, mi welaf j'neglur mai anffyddiwr oeddwn gynt,

ag y'nt hwythau etto; er hyny. nid fy mhrosolytio at anffydd-

i.ietli yrydych chwi, ond i gredu y Beibl, yn He credu ei wad-

wyr. meWD effaith; ac y mac grym mown gwirionedd hyd y nod
-o encu anffyddiwr.

A.—Dywedodd Paul fod yr holl ddoniau ag oedd ganddynt

hwy " o ran," i barhau yn yr eglwys "hyd oni ddelai yr hyn

sydd bcrffaith." A y'nt mor ffol a chrcdu fod y perffeithrwydd

hwnw wedi dod? Wei, ni welaf i ond perffaith gymmysgedd

anghymmalog. O ddifrif, mi a hoffwn weled un corff wedi ei

wneyd o'r holl " gyrff," y rhai a alwant eu hunain yn " gorff

Crist." Oni fyddai yn fwy rhyfeddod na Hopsun-jopsun yr

Uindwaid, ac y mae hwnw rhwng ei ddeg o draed yn cicio, ac

a'u ddeg o ddyrnau yn euro pob ffordd braidd; ond am y " corff

sectyddd," curai ei hunan yn gyrbibion yn fuan. Rhyfedd na

wnelid ei lun, byddai yn ryfeddod penaf yr oes o ran dychym-

myg; a phe dygid ef oddi amgylch y ffeiriau mown menageri,

Teffid digon oddiwrtho i adeiladu iddo lawer o gapeli yn fuan.

vdcbygaf

!

B.~Er mor ofidus yW y gwirioneddau a ddywedwch, etto y
"mae un ystyriaeth a'm calonoga yn faAvr drwy'r oil; a hyny
yw, tiid yw eich gwrthwynebiadau clnvi yn milwrio dim yn

•crbyn Cristionogaeth y Bibl. Gwyn fyd nad adferid eglwys

Crist megys cynt, ynghyd a'i ha^ostolion, a'i swyddwyr

Vsbrydoledig, ei hundeb, ei chyfreithiau, a'i bendithion i gorff

:ac enaid.

.4.—Braidd na ddywedais, Amen, yn ddiarwybod ; ai tybied

Sic-tyd y gwelir y fath bethau mwyach 3m ein byd?

B —Ni wn i yn siwr, ni allaf fi braidd obeithio pethau mor

Idaiunus.

.4.—Nid yw eich anobaith yn peri syndod i mi chwaith. A
*;af fi ddweyd paham ?

B.—Cewch os gallwch, beth yw yr aches na ehaffero hyny ?

A.—Yun, darparweh eich meddwl i glywed gwirionedd mwy
imw^vchus, efaliai, na dim a gly wsoch etto. At yr holl anffydd-
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iaeth a rodwyd, ychwanega duwinyddion yr oes oleu hon j
climax; nid ydynt hyd y nod yn addoli yr un Duw a addolai

yr apostolion. na neb o'r Prophwydi, os gwir eich Bibl chwi!

B.—Gvraethfyth! arswydaf rhag y fath haeriad. Teimlaf

fy nwyd fel ariau byw yn rhedeg drwy'm gwythienau. Ond

gan gofio, profasoch bob peth arall a haerasoeh ; wel, pwyllaf

ynhyn; etto ni ellwch brofi byna, onide gwnewch ni oil, nid

yn anffyddwyr yn unig, ond yn eulunaddolwyr hefyd !

A.—Purron, ni wnaf fi rno honoch amgen nag ydych, wrth

dynu y gorchndd oddiar y rhagrith a lochesa yn eich credoau,

os rheswm a gwirionedd a'cli profant yn gyfryw, yna rhaid mai

y cyfryw ydych; nid oes a wnelwyf fi yn mhellach a'r prawf.

Und, awn yn mlaen, oni chyduna holl sectau Cristionogaeth

yr oes, eu bod yn addoli "Duw lieb gorff, heb ranau, ac heb

nwydau?"

B.—Siwr iawn, beth am hyny ? Onid dyna a ddywed yr

erthygl gyntaf ynghredo Eglwys Loegr. ac yn ol a ddeallaf fi

fod yr holl sydd Gristionogol yn credu yr un peth yn drwyadl.

A.—Dywed eich Bibl chwi wrthyf fi, yn Gen. xviii, os wyf

yn oofio, fod Duw wedi ymddangos i Abraham, ac fod yr hen

wr wedi dyfod a dwfr i olchi traed ei Dduw ef,—nid eich Duw
chwi oedd hwnw, canys nid oes ganddo ef draed meddwch

chwi. Hefyd, fod yr hen batriarch wedi gwneyd gwledd, a'i

fod ef a'i wraig wedi gweled eu Duw hwy, a dau angel yn

bwyta y llo a'r teisenau, ac yn yfed y llaeth. A wnaethent

hyny heb gorff ? Pa le yr aeth y bwyd? Os oedd yngweddili,

pa le yr aeth geirwiredd yr hen Abraham? Rhaid eich bod

chwi neu Abraham yn gelwyddog, gwelwch.

B.— syr, pe darllenasech esboniadau y doethion, deallas-

ech mai ymddangos yn fngyrol a ddarfu y Jehofa i Abraham.

.4.— O, aie, felly siwr. cymmerwch y ffordd yna ynte, os ffig-

yrol oedd Duw, yna fflgyrol oedd Abraham, llo ffigyrol, a

gwaed ffigyrol a redai o'i wddf, brefiad ffigyrol pan eilladdwyd,

teisenau ffigyrol; a dyna ffigyr hardd oedd Sarah, yn cuddio

ei hun tu ol i'r pren mawr ffigyrol a gysgodai wres ffigyrol yr

haul ffigyrol a dywynai yn yr oes hono, ac yn chwerthin yn

harty am ben addewid ei Duw ffigyrol, o ga el mab ffigyrol;

—

os ffigyrol y deallir y geiriau hanesyddol hyn o Lyfr Genesis,

pabaa> nad ffigyrol yw yr oil a ddywed;—Adda ac Efa ffigyrol,
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cwymp ffuyrol, a'r holl ganlyniadau yr un mor ffigyrol. Ha,

ha, dyna fel y dywed pr»b anifyddiwr, mat fiigyrol yw'r oil fel

pob romance.

B.—0! ha, na, rhaid niai Duw sylweddol, traed sylweddol,

y bwyta yn sylweddol oedd ; Abraham a Sarah mor sylweddol

ag yw ei eppil ya awr ; Adda sylweddol; a cliwyuip sylwedd-

ol, ysywaeth.

A.—Yna y mae fy haeriad yn ddiwrthbrawf ; sef, nad yw 3'

byd cristionogol yn addoli yr ua Dnw a addolai Abraham, a'i

blant, yr hwn a feddai draed sylweddol a phob rbanau yn syl-

weddol a chorff sylweddol; ae a allai fwyta ac yfed sylwedd-

au. PuriOn hygoeledd oedd i rui mor ffol ag Abraham,

Moses, Iesu a'i apostolidn addoli Duw sylweddol fel yna:

ond y mae dysgedieach duwiolion colegyddol yr oes oleu hon

yn deall gwell lawer ac wedi troi yr hen Dduw hwnw gyda'r

waudd a'r ystlymod; etto, yn fy myw ni allaf ddirnad gwyn-

ebgaledwch y rliai a ganmolant gymaint a'r y Beibl tra, fel

yn bwrpasol yn gwadu y naill ffordd neu y Hall, yroll a ddywed

braidd! Gwaetli aDffyddwyr na finau o lawer, canys credaf fi

y gallwn ymostwng i addoli Duw mor berffaith a ddesgrifia y
Beibl, pe caflfWn afael arno; un caredtg iawn oedd hwnw yn

ymweled a'i greaduriaid yn cyd fwyta ae yfed, ac yn rywbeth

tebyg i Dduw graslawn a doeth.

B.—Syndod mawr! fath siarad a hyn: temtir fi i beidio a

gwrando yn hwy; ond, aroswch dipyn—oni ddywed ysgrythyr

mai Ysbryd yw Duw? A oes gan Ysbryd gorff? beth

meddwch? '

A.—A oes Ysbryd ynoch chwi?

B.—Oes, ysbryd a chorff; O! yn awr caf oleuni newydd ar

yr ysgrythyr a ddywed Moses, fod dyn wedi ei greu a'r lun a

delw Duw—hyny yw, yn gorfforol ac yn ysbrydol a fee
1

lylir

tebygaf.

A.—Dywed Moses hefyd iddo ef weled Duw wyneb yn

wyneb, dywedwch chwithau nad oes gan eich Duw wyneb,

ganlyniad, nid yr un yw oddieithr fod hwnw wedi marw er

hyny.

B.—Oni ddj'wed y Beibl na ddichon neb weled Duw a byw,

pa fodd y mae hyna yn bosibl?

A.—0! eich Beibl chwi a ddywed y ddau beth croes yna
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sofiwch; etto galiaf fi sereh fy spffyddiaetli; gysoni M-osea ag vi

ei hun yaa. Eisieu gweled holl ddysglaerdeb ei wynebpryd yr-

oedd Mosei, pan yr oedd ganddo yntau ryw ffordd i guddia

peth o hono rhagddo; fel y gwneir a gorchadiyn awr, efallai:

yntau a ddywedodd am i Moses, ymguddio. yn.agen y graig, ag

y delai ef heibio.heb orchudd, ac y profaitrwy adlewyrchiad ei

wynebpryd ar y creigiau o'i amgylch, nad allai ei lygaid ef

edrych arno, fwy nag y gallwn ni ar fellten;. ac efallai mai

mellten a welodd yr hen Foses, bethwu i. Rhywbeth tebyg i

hyny a ddeallaf fi ef yn geisio ddwey.d ;. ei amean i'w ymftrostio,

fod ei Dduw ef yn berson gogoneddus.iawn; fel yr ymtfrostia

paganiaid o'u Dnwiau hwythau.;.. ond,. o bawb, eich du«r di-

ddim sectyddol chwi yw'r gwaelal' destun o'r oil ymffrost.

Mawr yw doethineb ddynol!, rhy ddoeth i addoli y Duw a
ddesgrifia eu Beibl auwyl eu. hunain!.. Ha, ha, pa fodd y dys-

gwyliant i neb aralla'u creda liwy ei addoli chwaith?

B.—Mae fy synwyrau bron a dyrysu bellach, rhag arswyd

a chywilydd o'r fath Dduw a ddychymygwn; dowch achwaneg

o oleuni a'r y pwnc, da.chwi os gallwch.

A.—Goleuni yn siwr, pa oleuni a ddysgwyliwch gaa anfiydd-

iwr, nid wyf fi ond dweyd yr hyn sydd yn eieli Beibl eich liunain
j,

neu yr hwn y dywedweh mai chwi a'i pia, eithr yr wyf bron a

honni mai fy Meibl i yw erbyn hyn. Dywed hwnw fod y Ma.b

ar wir lun a delw yjerson ei Dad: pa fodd y diehon i chwi

addef y Mab yn berson a gwadu personoliaeth ei Dad, tra y
dywedir fod y ddau o'r uu ddelw, nid all fy wits i a dirnad. 0*

gwir y Bibl, yr oedd gan y Duw a addolai Iesu a Pedr berson

sylweddol; eithr am ddysgwyl i ddoethion duwiolach ein hoes.

oleu ni addoli y fath Dduw a hwnw, fe*eh siomir, ni wnant hwy

ddim y fath beth! Swell ganddynt wadu y bod o Dduw yn.

hollo] ; yr hyn a wnant raewn ffaith, o tan orchudd fel y eaffent

eu parchu a*u ddelw dan ritli addoli Duw heb gorff, heb ran-

nau, heb nwydau, yr hyn yw diddtjm I

B.—Ysgrythyrol hynod a cljywir yw eich casgliadau rwy'n

ofni ar y pen hwn. boed y canlyniad a fyddo ni allaf e.«

hosgoi; or mai ymadroddion fligyrol yr ystyrir hyna gan

lawer.

A.—O! credais i;chwi gael digon ar y ffigyrau gyneu ! mor

a>ihawddgadaelbealwybrau!. Oifid ffigyrau. yw'?; oil ebe, holl.
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anffyddwyr byd, a'r rhai rhith-grefyddol hefyd? Dywed y
Bibl mai Duw cariad yw; 'ie, yn ffigyrol meddwn ninnau oil,,

canysgan nad oes ganddo nwyduu ni all gam. Ai nwyd yw

digofuint? Yna y mae Duw yr henafiaid yn ddig beunydd wrth

yr annuwiol, eithr nid oes mvydi gam nac i gasau gan em Duw
newydd ni yn yr oes hon. Onid wyf yn ymresymu yn deg ae

ysgrythyrol.

B.—Yn hollol felly, ayr, a rbyfedd yr egwyddorion a glywaf

genych. Niehlywais i un pn ijethwr yn well ysgrythynrr na

chwi; rhaid etch bod wedi rayfyrio cryn lawer yn yr yegryth-

yrau; a da fyddai i'r pregethwyr oil chwilio chwaneg i'r ys-

grythyran, a llai i i sp miadau ag ydynt gydaeo "hiaith ffigyr-

ol," deongliadau priod, a'u croes fympwyau gwyrgam wedi

dysgu anffyddiacth i'r byd ffordd y cerddant.

A.— Osoes grym yn fy rhesymau, lieu oleuniyn fy ymad-

roddionnidi mi y perthy tl y clod, ond yn holla] i'r fan lie y

deallais y pethau hyn, ref trwy ymddyddan ag un o'm cyfeillion

deallus yr hwn sydd mor antlbrtunus ag ymuno er ya ychydig

yn ol a'r rhai a elwir yn " Saint y Dyddiau Diweddaf," credin-

iaeth y rhai gan mwyaf yw yr nehod.

B.— Saint, y seintiau a feddyliwch, scf y bold a elwir yn

Formoniai.i? Does boebl fod y bobl hyny yn ere.la egwyddor-

ion fel yna! Edrychwch ymal darllenwch yn y papyr yma
ystori a yagrifenwyd iddo am danynt gan y Parch . O*
gwir hyn, nld ydynt yn credu eia Bibl ni, a gwna hwn hwy yn

bobl ddrwg arw. darllenwch I

4k-—O, na hidiweh mo bono, gallaf ddyfihymmygn pa lath

jnthach yw, wrth onw y " Parehedig " sydd tano, a'r 'hyn a

ddarllenais o waith y dosparth parchus yna am danynt eisoest

Y Peirch. yw gelynion mwyaf erlidgar y Seintiau yn awr, fel y
dywed eieh Bibl, mai yr un tylwyth oedd eriidwyr casaf yr un

grefydd yn nyddiau twyllwyr gwlad Judea, a rheswin da pa-

ham, o. herwydd dynoethir eu twyll a'u rhagrith atheistaidd

hwy i'r graddau y cynnydda y Hall, ac felly rhagwclant berygl

tu crefft, ac a'u gwrthwynebant yr oil a allant. O na, nid y»
ysgrifenu Parch, wrth gynffon ystori. yn creu ymddiried yn ei

geirwiredd mwyaeh; y mae gormod o oleuni i hyna bellach.

Felly, na chondemniweh Pormoniaeth nad both yw, o herwydd?

y dywed y Peireh. mai gau a drwg yw hi: hawddach genyf t£
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o'r ddau goelio yn hollol groes o herwydd hyny; canys dyna fel

y gwna eu bathau hwy a'r gwir, yn ol pob hanesyddiaeth.

B.—Etto, syr, a chaniatau mai anwireddus gyffredinol yw y
Peirch, pan yn ysgrifenu am eu crefydd hwynt, er hyny, gellir

credu hanesyddiaeth o'u heiddo debygaf : meays y stori yna
am ryw Joe Smith yn cael llafnau aur gan angel; ar ba rai yr

oedd yr efengyl yn gerfiedig. Yr ydych chwi a minnau hefyd,

gobeithiaf, yn rhy gall i gredu y fath dwyll a hyna, arogla rhy

wyrthiol

!

A.—Gwyrthiol yn wir! pa wahaniaeth i bobl sy'n proffesu

credu Bibl sy'n wyrthiau drwyddo oil, a'r unig gret'ydd a son-

ia am dani yn wyrthiol o ben hwy gilydd." Dychrynu rhag

gwyrthiau yr ydych, aie, dan orfoledd yn nghrefydd y gwyrth-

iau, ebe chwi ; canys crefydd wyrthiol, neu heb yr un yw'ch

Bibl oil. Ni ellir eu hysgaru oddiwrth eu gilydd; ac wele

chwithau oil yn gwawdio y naill tra yn proffesu y Hall, debyg-

cch, pan mai yr un anwahanol ydynt! Cywilyddiai ein dos-

parth ni o anffydd wyr ddweyd fel yna. Yr angel a'r llafnau aur

gydd yn eich biino; a'i mwy gwyrthiol hyny nag oedd i Ddnw,
"heb f3fsedd," ysgrifenu a'i fysedd ar lechau a'u rhoddi i

Moses.

B.—Ilhyfedd fath gof sydd genych ! rhaid addef mai mwy
gwyrthiol.

A.— A allwch fy hysbysu both a ddaeth o'r ail lechau hyny?

B.—Credaf ddarfod i Dduw, wedi dyfod copiai o'r gyfraith

yn lliosog, eu cymtneryd i fyny i'r nef, neu eu celu mewn rhyw

fan diogel.

A.—Felly yn g3^wir y dywed y Morraoniaid y gwnaed a'r

llafnau aur, syndod y fath debygolrwydd i'w gilydd !

B.—A ellwch chwi fy hyfforddi i fanylrwydd o barthed i

grefydd Saint y Dyddiau Diweddaf, S)*r?

A.—Drwg genyf nad allaf ; eithr diammheu y gall fy

nghyfaill deallus, carys ni wn i nemawr chwaneg o'i herwydd.

B.—Byddwch gystal a'm gwneyd yn adnabyddus a'ch cyfaill

y cyfle cyntaf. Mor ddamweiniol ein cwrdd, a rhyfeddol yr

erlidiodd anffvddiwr f}^ nghrefyddolrwydd tybiol oddiwrthyf.

A.—Gyda phleser, syr; gwnaf hyny yn g.ynt na'ch dysgwyl-

iad efallai, o herwydd y mae efe yn eistedd wrth fy ochr yr

Iioll ffordd. Caniatewch i mi Mr. Sant, eich gwneyd yn hys-
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hysb}r s o'ra cyfaill, Mr. Bedyddiwr; yr hwn sydd yn addfed

bellach i glywed egwyddorion Saint y Dyddiau Diweddaf.

S.—Gyda pharodrwydd, hysbysaf beth yw egwyddorion

crefydd Saint y Dyddiau Diwedduf, plcser yw eu hamlygu i'r

neb a yniliolant yn eu eylcli, a gwyn fyd pe bai mwy yn ym-
chwilio iddynt, canys ni wrthwynebir bwynt byth debygaf, gan

un dyn gonest a'u deallo. Arwyddair y Saint yw 4i I'rofwcb

bob peth, a deliwch yr byn sydd dda," syr, \_ebe efe, gan droi at

y Bedyddiwr,] ymofynwch am sefydliad ein heglwys ; da genyf

allu sicrhau i cbwi ci bod hi wedi ei sefydlu megys y sefydlwyd

pob gwir eghvys, sef trwy ddadguddiad oddiwrth Dduw; ei

liegwyddorion yw y rhai a grcdid gan batnarcbiaid, prophwydi,

ac apostolion, gan liyned a thragywyddoldeb, ac mor anghyf-

newidiol a Duw ei hnnan; egwyddorion teilwng o awdwr boll-

wybodol a cbyfiawn, llesol i ddyn a bollol gydgordiol ag ys^

grythyr a rheswnv, y cyfryw mewn gair yw yr egwyddorion

a gredir genym ni.

B.—Teimlaf eisoes rhyw dueddiad o'cb plaid. Yr ym-
ddyddan a gefais a'ch cyfaill anffyddiog am bargyboeddodd yn
llwyr nad yw y Gristionogaeth ddiweddar a lanwa ein gwlad a

rhan fawr o'r byd a'i hymraniadau, ei lliaws sectau yn credu

gwahanol atbrawiaethau a'u bangbydfod, yn debyg mewn dim
braidd i'r eglwyr

s gyntefig a ddesgrifir yn y Testament New-
ydd. A dweyd y gwir yr oil yn blaen, gorfododd fi i gyfaddef

mai anffyddiaeth o dan orchudd yw Cristionogaetb ein hoes, a

bod eglwys heb y doniau ysbrydol a osodwyd ynddi : megys corff

heb aelodau, ac heb fod yn dda i ddim mwy na hyny! Khaid i

mi ymwrthod a'r fath dwyll ag yw hi beth bynag; eithr i ba

le yr af; at beth y troaf ; credwyf fod y Bibl yn wirionedd, y
mae argraflf ei dragywyddol Awdwr arno. Nid oes obaith y
mwynhaf wir grefydd gyda'r un o'r sectau a wn am danynt,

herwydd credwn fy mod gyda y goreu o honynt eisoes ; eithr

yn awr gwelaf y twyll yn eglur. O, ua chawn ddeall pa fodd i

iawn addoli Duw Abraham, na chawn afael ar wir Eglwys
Dduw fel ei sefydlwyd gan lesu Grist a'i swyddwyr ysbrydol->

edig, megys yr apostolion gynt, yn pregethu yr un efengyl

rasol yn " allu Duw," ac " mewn sicrwydd mawr yn yr Ysbryd

Glan." Credwyf nafyddai un peth na wnawn er mwyn ca«l y
lath grefydd a hyny. ei doniau a'i thystiolaeth gyda hi!
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S.—Mae yn rhyfedd arw hefyd, na allwch gael cfefydd y
^ibl gan neb, a chwithau yn "ngwlad y Biblau!" na allwch
gael y wir Gristionogaeth yn un ewr o wlad a elwir yn *'ardd
•Gristionogaeth." Os felly y mae, onid yw yn llawn bryd y fod
Duw yn anfon cenadwri etto i'n byd, ac adferiad y wir grefydd?

B.—Ydyw yn siwr, y mae yn llawn bryd ; a hyny fyddai y
drugaredd fwyaf a allasai wneyd ;Vn byd ; ac 0! fel y Uawen-
hai pob orefyddwr, yn enwedig pregethwyr, hwy a orfoledd-
•ent pe caftent y fath efengyl a bono i'w ehynnyg i'w gwran-
dawwyr. Gwyn fyd pe anfonai Duw was etto gyda'r fath

genadwri a bono.

S.— Pleser mawr yw getiyf dystiolaethu i chwi yn ddyfrifol,

niai y cyfryw ddy.n oedd y Joseph Smith a ddirmygir gym-
niaiut, ei fodef wedi cael galwail trwy ddatguddiad,ordeiniad ac

anfoniad yn gywir fel y dymimwch; mai yr Un fath efengylair
yn air ag a bregethai Pedr a That'll a bregethodd yntatt; mai
yr un fath ordinhadau yn gywir. rnai yr un fath eglwys a Se'f-

ydlodd; ac mai yr an fath addewidion yn gywir a foddodd efe,

ag a roddodd Duw drwy Grist a'i weision gyr.t, iV eglwys; a<5

y mae yr ufyddi&ri ,rn mwynhau yr Un bendithion yn gymhwvs
ag a fwynhaent hwy pryd hyny. Ac yn mhellaeh tystiai i

chwi y cewch ebwithau lrwynt os gwnewch yf hyu a ofynai

Crist i'w wrandawwyr wneyd ar eu cael; ac oherwydd hyn cyft-

hyrf'a ben nwyd erlidgar gau-grefyddwyr y byd i erlid ; ac y
traethant y cyffelvb chwedlau anwireddus yn gywir er ceisio

duo cymmeriadau Saint y Dyddiau Dyweddaf, yn gymhwysfel
y gwnelid a'r Saint boreuol, ac yn bwrpasoli rwystro dyniort

gouest wrandaw arnynt. Megys y gwnaeth llu <» bro-phwyd*

o'i flaen, felly y gwnaeth Josepb Smith; dysgodd yn gywir, y
genadwri a rued iddo; rhodiodd yn ffyrdd gwirionedd a duw-
ioldeb; ac yr wyf yn yn dyst hyny ! Efe a gadwodd y
ffydd, a redodd yr yrfa yn wrol, a orpbenodd ei waith, ac a or»

pbenodd ei yrfa mewn parch gyda Duw, a phob carwyr gwif
grefydd !-Gau-athrawon ei oes awaeddent gau brophwyd, twyll-

*r, gwallgofddyn, a phob camgyhyddiadau ereill a waeddai ett

brodyr gynt ar ol el Arglwydd a'i frodyr yntau, o herwydd yf
un dystiolaeth yn gywir: ac fel bytheuaid o wlad anwU, ni

foddlonwyd hwynt nes yfed gwaed ei galon! A sier wyf, nad
yfodd daear, ac na staeniwyd crafangau diafol a gwaed diniw-

eidiach, oddieithr un, er Abel yn ystod oes y byd. Ac annogaf
chwi i gymmeryd eieh bedyddio gan un o'r Saint, a sicrhaf yri

enw Duw Abraliam, Iesu Crist, Pedr, Paul, a Joseph, y ceweh
trwy arddodiad dwylaw, dderbyn il dawn yr Ysbryd Glan," fel

y caffai y Saint gynt yn gywir ;—yr Arglwydd a'ch nertho i

wneyd hyny ar frys. Wele y cerbyd wedi cyrhaedd pen ff

chaith ; ffarwel, byd oni welwn ein gilydd etto.

rt/jraffirytl a Cj't^dd-vyH ,-;m \). jmies, 14 Castle-street, Mertli/r.
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